
l Vi to Cor le o ne po wie dział, że praw nik ze swo ją te czką
mo że zro bić wię cej niż set ka lu dzi ze strzel ba mi. Nie wie le
jest osób, któ re cho ciaż raz nie wi dzia ły fil mu pt. „God fa -
ther” (Oj ciec Chrzest ny) – ekra ni za cji rów nie po pu lar nej
książ ki o tym sa mym ty tu le, któ ra wy szła spod pió ra Ma -
rio Pu zo. Oprócz po ra chun ków gan gster skich kil ku no wo -
jor skich ro dzin ma fij nych i kul to wej wręcz ro li Mar lo na
Bran do (Vi to Cor le o ne), bar dzo wy raź nie za ry so wa na jest
tak że w sce na riu szu ro la praw ni ka, To ma Ha gen, gra ne go
przez Ro ber ta Du vall, okre śla ne go mia nem „Con si glie re”
(z wł. do rad ca), któ ry stoi u bo ku, wspom nia ne go Oj ca
Chrzest ne go, peł niąc ar cy waż ną ro lę za u fa ne go do rad cy,
po wier ni ka i przy ja cie la.

Po mi mo, iż od cza su pre mie ry fil mu upły nę ło prze szło
40 lat, na dal nie spo sób nie zgo dzić się z te zą, że ro la
praw ni ka w każ dej or ga ni za cji – zwłasz cza biz ne so wej, jest
na dal nie zmier nie istot na.

Pęd za pie niędz mi, głód suk ce su, ry wa li za cja na naj wyż -
szych szczeb lach struk tu ry or ga ni za cyj nej w dzia ła ją cych
dziś fir mach, skła nia do po sta wie nia py ta nia „ja ka w tym
wszyst kim jest ro la praw ni ka”? Czy w przed się bior stwach
dą żą cych do mak sy ma li za cji zy sków, przy jed no czes nej
ten den cji do ogra ni cza nia kosz tów, jest jesz cze dla nie go
miej sce? Na ile pra ca praw ni ka jest wkal ku lo wa na w dzia -
łal ność za rów no ma łych jak i du żych firm. Na ile ma słu -
żyć spraw ne mu i efek tyw ne mu za rzą dza niu, a na ile
przy po mi na „ko lo sa na gli nia nych no gach”, ze pchnię te go
na mar gi nes świa ta biz ne su?

Do stęp ność usług praw nych wzma ga po pyt na do brze
wy kształ co nych i, prze de wszyst kim, do świad czo nych
praw ni ków. Ich za da niem jest nie tyl ko ostrze gać ale tak -
że wy zna czać kie run ki dzia ła nia. Dziś praw nik ma ak tyw -
nie prze ciw dzia łać za gro że niom tak licz nie wy stę pu ją cym
w gąsz czu per ma nen tnie zmie nia ją cych się prze pi sów
pra wa. 

Jak po ka zu ją ba da nia wię kszość firm bez wzglę du na
roz miar swo jej dzia łal no ści oraz bran ży, w któ rej fun kcjo -
nu je, co naj mniej raz ko rzy sta ła z usług praw ni ka, a du ża
cześć ko rzy sta z nich sta le.

Ta ka prak ty ka szcze gól nie wi docz na jest w wię kszych
przed się bior stwach, któ re de cy du ją się two rzyć włas ne
dzia ły praw ne, ja ko od ręb ne jed nost ki we wnętrz ne. Ich
za da niem jest po moc praw na dla in nych dzia łów. Ale na -
wet w tak roz wi nię tych przed się bior stwach, ma ją cych
praw ni ków na eta cie (tzw. in – ho u se co un sel), bar dziej
skom pli ko wa ne spra wy praw ne, z re gu ły są po wie rza ne
ze wnętrz nym kan ce la riom. I ta kie dzia ła nia w ogó le nie
po win ny dzi wić. Wię ksze kan ce la rie nie tyl ko dys po nu ją,
zes po ła mi spe cja li stów z kon kret nych dzie dzin po czą wszy
od praw ni ków przez do rad ców po dat ko wych, me na dże -
rów i eko no mi stów, ale rów nież wy ka zu ją du cha przed -
się bior czo ści, któ re go mo że bra ko wać praw ni kom na
eta cie. Dzi siej sze fir my bo wiem, szu ka ją w roz wią za niach
praw nych le kar stwa na prob le my, z któ ry mi się sty ka ją
każ de go dnia. Ocze ku ją wspar cia pro-biz ne so we go, a wiec
nie kon wen cjo nal ne go, in no wa cyj ne go i szyb kie go. Wy ra -
ża ją wo lę, by praw nik wręcz prze jmo wał do raź nie ste ry
or ga ni za cji, by po czuł nie tyl ko brze mię od po wie dzial -
no ści za da ną spra wę, ale wręcz za ca łą fir mę. Z mo je go
do świad cze nia wy ni ka, że fir my czę sto kroć nie przy cho -
dzą do kan ce la rii praw nej jak już „mle ko się roz le je”
i nie wie le moż na zro bić (cho ciaż by z uwa gi na upływ ter -
mi nów usta wo wych), ale już na eta pie po my słu na biz -
nes. Za wcza su szu ka ją no wa tor skich ure gu lo wań, któ rych
kon ku ren cja jesz cze nie po sia da, a któ re poz wo lą im
w spo sób nie za kłó co ny pro wa dzić dzia łal ność gos po dar -
czą (tzw. re gu la to ry com plian ce). Pa trząc na zmie nia ją ce
się śro do wi sko, w któ rym dzia ła ją przed się bior cy, nie dzi -
wi fakt, iż ma na ge ro wie i wła ści cie le od po wia da ją cy za
stra te gię, są bar dziej wy ma ga ją cy niż kie dyś i chcą mak -

sy mal nie, kom plek so wo, a prze de wszyst kim sku tecz nie,
za bez pie czyć swój biz nes, za nim ja ki kol wiek prob lem sta -
nie na ich dro dze. Ich za da niem jest za rzą dza nie ry zy -
kiem, for mu ło wa nie wi zji, po czu cie mi sji i ce lów
w dłu go fa lo wej po li ty ce dzia łal no ści fir my, a więc z de -
fi ni cji za rzą dza nie stra te gicz ne. Ro lą praw ni ka w tej kon -
fi gu ra cji, jest być czę ścią pro ce su, aby dzię ki wie dzy
i bo ga te mu do świad cze niu wspo ma gać przed się bior ców
w spo sób naj bar dziej efek tyw ny, tak by zmi ni ma li zo wać
za gro że nia i zop ty ma li zo wać kosz ty, za cho wu jąc jed no -
cześ nie stan dar dy ja ko ści. Obec nie praw nik peł ni ro lę
ma na ge ra, któ ry mu si – tak jak po zo sta li w fir mie, prze -
wi dy wać na stęp stwa gos po dar cze sze ro ko po ję tych
działań, czę sto obar czo nych du żym ry zy kiem i w kon sek -
wen cji znacz ny mi kosz ta mi. Dla te go, za rzą dza nie stra te -
gicz ne i pla no wa nie biz ne so we po win no być ele men tem
dzia ła nia na wszyst kich po zio mach struk tur or ga ni za cyj -
nych fir my. Dzię ki te mu ma my, w dłuż szej per spek ty wie,
moż li wość do wol ne go pro jek to wa nia, mo de lo wa nia
i wdra ża nia pro ce sów biz ne so wych. 

W osta t nim cza sie, moż na za u wa żyć ten den cję do pia -
sto wa nia przez praw ni ków sta no wisk w za rzą dach lub ra -
dach nad zor czych firm, co bez poś red nio prze kła da się na
pro ces de cy zyj ny. To z ko lei po wo du je, iż ję zyk praw ni czy
i ję zyk biz ne su jest co raz czę ściej tym sa mym ję zy kiem.
W kon sek wen cji, ro la praw ni ków, pa trząc przez pryz mat
za rzą dza nia stra te gicz ne go i pla no wa nia biz ne so we go, zna -
czą co wzra sta. Ich udział w pro ce sie kie ro wa nia fir mą
istot nie zmniej sza licz bę spo rów już ist nie ją cych jak i tych,
mo gą cych po ja wić się w przy szło ści. 

Tak więc praw nik na mia rę no wo czes ne go przed się bior -
stwa to oso ba zna ją ca nie tyl ko me an dry pra wa w za ci szu
swo je go po ko ju, ale rów nież świet nie czu ją ca się u bo ku
Pre ze sa fir my na spot ka niach biz ne so wych, lun chach, kon -
fe ren cjach, słu żą ca „ad hoc” ra dą i wspar ciem. Dla te go też,
w krę gu za in te re so wań firm są praw ni cy, któ rym do bro
fir my nie jest ob ce, któ rzy pa trzą w przy szłość nie przez
pryz mat zaj mo wa ne go sta no wi ska, ale dal szego kon sek -
wen tne go roz wo ju.
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